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Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
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                          Bucureşti, 18.06.2019 

Nr.4c-11/278/2018                           Nr.4c-6/134 
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul 
public al judeţului Giurgiu, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru examinare în 
fond, cu adresa nr. PLx 162/2018 din 28 martie 2018. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

NICUŞOR HALICI FLORIN - CLAUDIU ROMAN 
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Nr.4c-11/278/2018 Nr.4c-6/134 
 

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx 162/2018 din 28 martie 2018, cu dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind transmiterea unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu 
în domeniul public al judeţului Giurgiu, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-11/278/2018 şi la 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/134/2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 26 martie 2018.  
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
(nr.1000/20.11.2017) şi punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.75/DPSS/22.01.2018). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea Palatului administrativ din municipiul Giurgiu, strada Constantin 
Dobrogeanu-Gherea, judeţul Giurgiu, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia 
Prefectului - Judeţul Giurgiu, în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. 
 Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege 
în şedinţă comună în data de 18 iunie 2019. 

La lucrări, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teitoriului şi membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listelor de prezenţă. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a 
hotărât cu majoritate voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în 
domeniul public al judeţului Giurgiu în forma adoptată de Senat. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

NICUŞOR HALICI FLORIN - CLAUDIU ROMAN 
 
 
 

 

  
  

     
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat Consilier parlamentar, Alina Tănase 

 


